
Barcelona va atendre en sis
mesos el mateix nombre de
persones refugiades que
durant tot el 2016

L'Ajuntament posa en marxa
mesures per evitar
l'internament i expulsió de
persones migrades

Si no podeu veure aquest missatge correctament, siusplau feu clic aquí

Les ciutats refugi s'uneixen contra Rajoy

Representants d’una vintena de municipis exigeixen al Congrés dels Diputats que l’Estat posi en
marxa un pla d'emergència perque arribin les més de 15.000 persones refugiades que encara no
ha reubicat i siguin acollides garantint-ne tots els drets i amb dignitat.

Veure'n més Ver más
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L’Ajuntament denuncia que el sistema estatal
d’acollida no dona resposta a les necessitats
de les persones sol·licitants d'asil i les deixa a
l’empara dels serveis municipals.

Veure'n més Ver más

Al novembre començarà a emetre el
document de veïnatge per a les persones en
situació irregular. Es tracta d'una mesura per
acreditar-ne l'arrelament.

Veure'n més Ver más

En falten més de quinze mil

L’Estat ha incomplert de manera flagrant els
compromisos de refugi amb la Unió Europea.
Només ha arribat 1 de cada 10 persones de
les 17.337 que havia d‘acollir en 2 anys.

Veure'n més Ver más

"Espanya és l'alumne
avantatjat de la UE fent
trampes a la Convenció de
Ginebra"

Parlem amb Francesc Mateu, director d'Oxfam
Intermón a Catalunya. L'entitat ha denunciat el
Govern central davant la Comissió Europea.
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"Garantir la dignitat és el
nucli dur dels drets

A fons

L'entrevista
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humans"

Conversem amb Estel·la Pareja,
directora de la Comissió Catalana
d'Ajuda al Refugiat-CEAR.

Nou desplegable antirumors

La Xarxa BCN Antirumors posa a disposició
de la ciutadania el nou desplegable
antirumors. Amb aquest material podem
desmuntar rumors i estereotips sobre la
diversitat cultural. Atreveix-te!

Veure'n més Ver más

Esforços compartits per
erradicar l'odi a les xarxes

El Projecte Rossinyol
Barcelona cerca mentors

Agenda

Fins al
6/10

Segon cicle Cinema Refugi

Aquest cicle va començar el 8 de setembre a diversos espais socials i
places de la ciutat. Organitzat per l'Associació Ulysses-La Reserva amb la
col·laboració d'altres entitats i col·lectius, té el suport de l'Ajuntament.

21
 Octubre

Costura solidària per als infants refugiats

El Centre Cívic Casa Sagnier se suma a la iniciativa de l’ONG Acción
Planetaria per cosir ninos de drap per als infants refugiats. Tant si sabeu
cosir com si no en sabeu, tothom serà útil i benvingut.

Recursos
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La Xarxa Barcelona Antirumors ha elaborat un
protocol i una infografia per combatre el
discursos negatius sobre la diversitat cultural i
religiosa a les xarxes socials. L'etiqueta per
participar-hi és #NoComparteixoRumors.

Veure'n més Ver más

El projecte de mentoratge posa en contacte
estudiants universitaris voluntaris i estudiants
de secundària obligatòria de barris de la ciutat.
És una iniciativa de l'Ajuntament amb la
col·laboració de la Fundació Servei Solidari.

Veure'n més Ver más

Participa Vols acollir?

Refugiats Benvinguts ha posat en marxa amb el suport de l'Ajuntament un
projecte per allotjar persones refugiades en habitatges privats.

Veure'n més Ver más

Aquest és un correu automàtic sense servei de resposta.
 Si voleu posar-vos en contacte amb nosaltres, clica aquí

Seguiu-nos:

© Copyright: Ajuntament de Barcelona
 

D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les
vostres dades personals s'han incorporat al fitxer 'Participació ciutadana', titularitat de l'Ajuntament de Barcelona, amb la

finalitat de gestionar el contacte amb els ciutadans i les persones interessades en els processos de participació promoguts
per l'Ajuntament de Barcelona. No se cediran dades a tercers. Consentiu expressament el tractament de les vostres dades
per a la finalitat indicada. Podeu exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al
Registre General de l'Ajuntament (pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona), i indicar clarament a l’assumpte 'Exercici de dret

LOPD'.
 

Si voleu donar-vos de baixa d'aquest butlletí electrònic feu clic aquí
 

Nota: No respongueu directament a aquesta adreça electrònica, ja que no és operativa i no rebreu resposta. Per comunicar
qualsevol incidència, queixa, suggeriment o agraïment, o reclamar una petició anterior, us podeu posar en contacte amb

l'Ajuntament de Barcelona a través d'aquest enllaç. Moltes gràcies per la vostra col•laboració.
 

De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
de que sus datos personales se han incorporado en el fichero 'Participación ciudadana', titularidad del Ayuntamiento de
Barcelona, con la finalidad de gestionar el contacto con los ciudadanos y las personas interesadas en los procesos de

participación promovidos por el Ayuntamiento de Barcelona. No se cederán datos a terceros. Consiente expresamente el
tratamiento de sus datos para la finalidad indicada. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y

oposición dirigiéndose por escrito al Registro General del Ayuntamiento (pl. Sant Jaume, 1, 08002 Barcelona), indicando

http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/esforzos-compartits-per-erradicar-els-rumors-i-lodi-a-les-xarxes
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/esforzos-compartits-per-erradicar-els-rumors-i-lodi-a-les-xarxes
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/esforzos-compartits-per-erradicar-els-rumors-i-lodi-a-les-xarxes
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/esfuerzos-compartidos-para-erradicar-los-rumores-y-el-odio-en-las-redes
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/esfuerzos-compartidos-para-erradicar-los-rumores-y-el-odio-en-las-redes
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/sinicia-la-campanya-de-cerca-de-mentors-i-mentores-del-projecte-rossinyol-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/sinicia-la-campanya-de-cerca-de-mentors-i-mentores-del-projecte-rossinyol-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/ca/noticia/sinicia-la-campanya-de-cerca-de-mentors-i-mentores-del-projecte-rossinyol-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/se-inicia-la-campaza-de-busca-de-mentores-y-mentoras-del-proyecto-ruisezor-barcelona
http://ajuntament.barcelona.cat/bcnacciointercultural/es/noticia/se-inicia-la-campaza-de-busca-de-mentores-y-mentoras-del-proyecto-ruisezor-barcelona
http://refugiados-bienvenidos.es/?lang=ca
http://refugiados-bienvenidos.es/
mailto:dacinfo@bcn.cat
https://www.facebook.com/bcn.cat
https://twitter.com/bcn_ajuntament/
http://e-bcn.cat/landings/baixa/web/?email=lorena.galano@berepublic.es&landing=LD-CR-01&owner=Ciutat%20Refugi&crm_id=CAMPANYA-01019-X3P8W4
http://www.bcn.cat/cgi-bin/consultesIRIS?id=884


claramente en el asunto 'Ejercicio de derecho LOPD'.
 

Si quiere darse de baja de este boletín electrónico haga clic aquí
 

Nota: No responda directamente a esta dirección de correo electrónico ya que no es operativa y no recibirá respuesta. Para
realizar cualquier consulta, queja o sugerencia en relación a esta comunicación, puede ponerse en contacto con el

Ajuntament de Barcelona a través de este enlace. Muchas gracias por su colaboración.
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